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Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur lärare i grundskolans 
tidigare år använder sig av utomhuspedagogik samt hur deras inställning är att 
bedriva den. De frågeställningar vi hade var: Vilken syn har lärare på 
utomhuspedagogisk verksamhet? Vad anser lärare att utomhuspedagogiken bidrar 
med i undervisningen? Vilka fördelar och möjligheter kan ses utifrån ett 
utomhuspedagogiskt arbetssätt? Vilka nackdelar och svårigheter kan upplevas utifrån 
ett utomhuspedagogiskt arbetssätt? Studien har utförts genom bearbetning av 
relevant litteratur samt en kvalitativ undersökning genom öppna brev som skickats 
och lämnats ut till lärare som är verksamma inom skolans yngre åldrar. Totalt 
svarade 16 lärare på brevet. Resultatet visade att de lärare som svarat på breven är 
positiva till användandet av utomhuspedagogik, de har alla kunskapen om hur viktigt 
det är att komplettera den traditionella undervisningen för att få alla barn och förstå. 
Genom utomhuspedagogiken får barnen vara med och prova och känna och på så sätt 
får de lättare att sätta in kunskapen de lär sig inne i klassrummet i ett sammanhang. 
De får en helhetssyn av det aktuella ämnet. Fördelarna som nämndes är att 
utomhuspedagogik är ett sätt att lära med hela kroppen där alla sinnen kommer till 
användning, barn och lärare får frisk luft och orkar mer. Svårigheterna som kom fram 
var att barnen inte har kläder efter väder, föräldrarnas oförståelse för 
utomhuspedagogik, svårt att få en överblick över gruppen. 

Nyckelord: utomhuspedagogik, utevistelse, naturen i skolan, samarbete och uteskola. 
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1 Inledning
Att vistats i naturen har stor betydelse i vår nordiska kultur och denna känsla för 
naturen menar Ericsson (2002) att vi grundlägger när vi är ute i alla väder och 
årstider. Genom att följa naturens förändringar i olika omgivningar genom 
sinnesintryck får vi viktiga kunskaper om naturen. Vidare skriver hon att många barn 
idag får den grundläggande utevanan genom förskolans och skolans verksamhet 
medan det förr om åren kom från föräldrar och andra släktingar. Dagens samhälle 
har förändrat barnens förutsättningar för både relation till naturen och för hur deras 
föräldrar på bästa sätt uppmuntrar till naturupplevelser. Slutligen anser Ericsson att 
bedriva undervisning utomhus är i många sammanhang dessutom förknippat med 
goda resultat och hög motivation, både från elever och från lärare. 

Brügge, Glantz och Sandell (2002) skildrar en naturupplevelse genom att 
förklaringen att när vi vistas i naturen får man möjligheten att uppleva och lära med 
alla sinnen. Eftersom naturen är full av upplevelser i former, färger och dofter 
framkallar den olika känslor. Samtidigt erbjuder den både dramatiska händelser och 
trygghet och kan ge möjligheter till nya attityder, ny gemenskap och nya värderingar. 

Vi anser att det är väldigt viktigt att ta vara på de möjligheter som naturen har att 
erbjuda. Naturen är ett otroligt bra och innehållsrikt läromedel som erbjuder 
upplevelser som ingen lärobok kan ge. Det är viktigt att ge barnen den här 
upplevelsen och närheten till naturen, framför allt då dagens barn vistas mer och mer 
inomhus. Vi är själva naturmänniskor och har upplevt hur mycket naturen har att ge 
oss människor, vi ser det som en självklarhet att använda oss av det i vår kommande 
roll som lärare. 

Hur använder sig då de traditionella skolorna av uterummet i sin undervisning och 
hur effektiva är dessa lektioner egentligen? Vi vet att många lärare tar ut sina barn i 
naturen men i vårt arbete vill vi besvara om det bedrivs någon planerad undervisning 
vid dessa tillfällen eller om detta sker bara för att barnen ska bli av med sin 
överskottsenergi. Här blir en viktig fråga, hur läraren är inställd till att bedriva 
undervisning utomhus kontra traditionell undervisning i klassrummet. Vi har sett en 
attityd hos många lärare att lektioner som ska bedrivas utomhus inte behöver 
planeras. Hur detta stämmer eller är falskt ska vi försöka få svar på.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med vårt arbete är att beskriva och analysera hur lärare i grundskolans tidigare 
år använder sig av utomhuspedagogik samt hur deras inställning är att bedriva den. 
Utifrån vårt syfte har vi valt följande frågeställningar:

• Vilken syn har lärare på utomhuspedagogisk verksamhet?
• Vad anser lärare att utomhuspedagogiken bidrar med i undervisningen? 
• Vilka fördelar och möjligheter kan ses utifrån ett utomhuspedagogiskt 

arbetssätt?
• Vilka nackdelar och svårigheter kan upplevas utifrån ett utomhuspedagogiskt 

arbetssätt?
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2 Litteraturgenomgång
Denna del kommer att beskriva hur litteratursökningen gått till, vad styrdokumenten 
säger om utomhuspedagogik, samt vad litteraturen säger om utomhuspedagogik 
utifrån rubrikerna; Historiska rötter, Definition, Folkhälsa, Att arbeta med 
utomhuspedagogik, Möjligheter och svårigheter och avslutningsvis en 
sammanfattning. 

2.1 Litteratursökning
För att få större och bredare kunskap om utomhuspedagogik har vi satt oss in i ämnet 
genom att läsa relevant litteratur och text som vi har hittat på bibliotek, Skolverkets 
hemsida samt databasen Libris. Stukát (2005) framhåller vikten av att man ska ha ett 
källkritiskt förhållningssätt när man söker litteratur. Han menar att man kan referera 
till vad som helst men att källor tillskrivs olika vikt beroende på sitt källkritiska 
värde. Att man alltid ska referera till original källan annars riskerar man att tolka en 
tolkning. Vidare gäller även att kontrollera hur pass aktuell forskningen är. Han 
framhåller även bibliotekets databaser på Internet som ett utmärkt sätt att samla in 
information, det är både effektivt och lätthanterligt samt att det materialet som finns 
där är kvalitetskontrollerat. Det som är viktigt när man söker i databaser enligt 
Stukát är att man använder sig av bra sökord, gör man inte det är risken stor att man 
får rubriker som inte är väsentliga eller så får man alldeles för stor svarsfrekvens. Vi 
har använt oss av sökorden: utomhuspedagogik, utevistelse, naturen i skolan och 
uteskola. 

2.2 Styrdokument
Utbildningsdepartementets (2006) läroplan för grundskolan, Lpo94 är den som 
gemensamt med skollagen, styr den svenska skolans verksamhet. Nedanstående 
punkter är de som i styrdokumenten kan koppla och motivera användandet av 
utomhuspedagogik:

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö 
de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrågor. 

Vidare står det att:

Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl 
närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Mål att uppnå:

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till 
förutsättningarna  för  en  god  miljö  och  förstår  grundläggande  ekologiska 
sammanhang”. 

”har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa och miljö”. 

Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att utomhuspedagogiken är ett betydelsefullt 
redskap för att ha möjlighet att ge liv åt läroplanernas uppdrag och riktlinjer. De 
anser att genom den här metoden skapas tillfällen att förena teori och praktik på ett 
sätt som inte kan göras inne i ett klassrum. 
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I kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2000) kan man även där finna 
kopplingar till användandet av utomhuspedagogiken, där står det att idrottsämnet 
starkt sammanbinder till de kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller 
att vistas i naturen. Att barnen genom vistelse i skog och mark får kunskaper, 
erfarenheter och upplevelser som kan stimulera ett fortsatt intresse samt att ämnet 
bidrar till att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda vår natur och 
miljö. 

2.3 Historiska rötter
Idagens samhälle är utomhuspedagogiken ett stort diskussionsämne, dock är det 
långt ifrån ett nyfunnet påfund. Nio av de stora pedagogerna genom tiderna, det vill 
säga: Aristoteles, Commenius, Rosseau, Pestalozzi, Fröbel, Key, Dewey, Piaget och 
Vygotskij är några som förespråkade utomhuspedagogiken. Molander, Hedberg, 
Bucht, Wejdmark och Lättman-Masch (2006) skriver om Aristoteles (384-322 f.Kr) 
som framhöll det jordnära, att gå från det faktiska till det teoretiska. Dahlgren och 
Szczepanski (1997) menar att Aristoteles ansåg att den mest centrala betydelsen för 
lärandet är våra sinnen. Han menade att det är genom direkta sinnesupplevelser i 
den verkliga miljön som lärandet sker. 

Johan A Comenius (1592-1670) ansåg att det bästa lärandet skedde utomhus med ett 
aktivt upplevande och praktiskt prövande. För honom blev trädgården en jämförelse 
för det konkreta lärandet. Hans motto var ”att lära in ute” (Dahlgren & Szczepanski, 
1997). Comenius inlärningsmetod grundade sig på att man utgår från naturen och 
låter eleverna skapa sin inlärning genom att de får göra egna frågeställningar och dra 
individuella slutsatser, istället för att läsa litteratur och ta del av andras iakttagelser. 
(Molander m.fl., 2006)

Vidare skriver Molander m.fl. (2006) om Jean-Jacques Rosseau (1712-1778) som 
menade att människan har en medfödd drivkraft om att lära samt att han ansåg att 
naturen var en betydelsefull läromästare. Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver att 
Rosseau markerade vikten av att barn måste få möta verkligheten under sin uppväxt. 
Han menar att det är i leken som lärandet stimuleras i första hand samt genom rak 
sinnlig erfarenhet. Vidare skriver de om pedagogen Johan Heinrich Pestalozzi 
(1746-1827) som betonar att om inlärning ska ske måste alltid handen, huvudet och 
hjärtat vara med. 

Friedrich Fröbel (1782-1852) betraktade i likhet med Rosseau att leken har en 
väsentlig betydelse för att ta till ny kunskap. Han gjorde väldigt liten skillnad mellan 
arbete, lek och skapande, vilket kännetecknar hans pedagogik. Han menar att lek och 
skapande kan övergå till arbete och tvärtom. Han ansåg även att en betydande faktor 
för människans fortlevnad var att skaffa sig kunskaper genom att leva nära naturen. 
Att alla människor är inkluderade i en utveckling, där inre och yttre faktorer 
samspelar, möts och omvandlas till lärdomar. Därför skulle tidiga upplevelser av 
naturen ge barnet grundläggande intryck för att det så småningom skulle förstå hela 
interaktionen och sin egen plats i detta. De skapar sig en helhetssyn (Wallström, 
1992).

Ellen Key (1849-1926) var en stor förespråkare för den alternativa pedagogiken, där 
fältstudier i det verkliga livet var förutsättningen för lärande och kunskap. Hon 
menade att eleverna måste söka sin kunskap i verkligheten och inte bara i litteraturen 
(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Hon ansåg att det är lätt att glömma bort fakta och 
för att få eleverna att se helheten måste de få vara med och uppleva och se hur 
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verkligheten fungerar. Hon poängterar vikten av att bibehålla elevernas lust att lära, 
så att de fortsätter lära livet ut (Molander m.fl., 2006). 

John Dewey (1859-1952) ansåg att vi utvecklas genom praktiska erfarenheter och att 
dessa upplevelser är betydelsefulla för vårt logiska tänkande (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). För att erfarenheterna ska bli kunskap måste de först utsättas för 
reflektion. Vidare menade han att man skapar gynnsammare förutsättningar för 
begreppsbildningen om man jobbar praktiskt med verkliga material i den faktiska 
utemiljön. Han ligger bakom uttrycket ”learning by doing” som betyder att tänkandet 
förbinds till handlande. Vidare var han en stor förespråkare för ämnesintegrering och 
ansåg att uppdelningen av olika ämnen är onaturligt för lärandet (Dewey, 2003).

Jean Piaget (1896-1980) menar att den mänskliga hjärnan inte är konstruerad för att 
kunna bearbeta abstrakta begrepp och kunna ta till sig kunskap förrän man har 
konkreta upplevelser att relatera till (Dahlgren & Szczepanski, 2004).

Lev S. Vygotskij (1896-1934) anser att man måste vara med och uppleva för att kunna 
ta till sig kunskapen. Det är utifrån sina egna handlingar man skapar erfarenheter 
och som man i sin tur utvinner sin kunskap och sin utveckling ifrån. Han menar att 
det är nödvändigt att vidga barnets erfarenheter för att ge dem en stadig grund att stå 
på inför sitt vuxna liv i samhället. Vidare framhåller han även vikten av fantasins och 
kreativitetens betydelse (Vygotskij, 1995).

2.3.1 Sammanfattning
Alla nio pedagogers tankar går samman när det gäller att lärandet sker bäst genom 
att få vara med och uppleva och utöva autentiska övningar. Rosseau och Fröbel lyfter 
även fram leken som en betydelsefull faktor för det mänskliga lärandet. Key har ett 
modernt tankesätt då hon framhåller det livslånga lärandet och poängterar vikten av 
att bibehålla elevernas lust att lära, att de fortsätter lära livet ut. Vygotskij som var 
sist ut i ledet av dessa nio pedagoger lägger även till fantasins och kreativitetens 
betydelse. 

2.4 Definition
För att på bästa sätt definiera utomhuspedagogik citeras Centrum för Miljö- och 
utomhuspedagogik (2004) då det kan anses allmängiltigt:

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 
mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 
situationer. Det är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och 
utbildningsområde som bl.a. innebär:

• Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och 
kulturlandskap.

• Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.
• Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 
( http://www.liu.se/esi/cmu/uthped.html)

Dahlgren och Szczepanski (1997) identifierar utomhuspedagogik som en blandning 
av tematisk integration, helhetsupplevelse och en direkt kontakt mellan den lärande 
och objektet för att ta in ny kunskap. De menar att betoningen i utomhuspedagogik 
ligger i problemsituationer som inte är helt lätt att skapa i klassrummet. Vidare lyfter 
de fram ett centralt mål med utomhuspedagogiken vilket är att man via upplevelser 

http://www.liu.se/esi/cmu/uthped.html
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och aktiviteter i uterummet frambringar närrelationer och kunskaper om natur, 
kultur och samhälle. De skriver att vad som är utmärkande med denna pedagogik är 
att det ger en förening av känsla, handling och tanke. 

Utomhuspedagogik är sannolikt en plats för lärandet likväl som ett innehåll för 
lärandet (Dahlgren, 2007). Vidare menar han att den viktigaste egenskapen för 
utomhuspedagogik är att det är ett sätt att lära. Det finns möjligheter att 
rekonstruera de naturliga förhållandena mellan tanke och känsla, mellan plats och 
identitet samt mellan kunskapens olika aspekter. Det optimala lärandet kan möjligen 
utvecklas i ett växelspel mellan sinnlig erfarenhet och bokligbildning (Dahlgren, 
2007).

2.5 Folkhälsa
I dagens samhälle har tystnaden blivit en bristvara, vi lever i en värld full av buller 
och budskap. Friluftsfrämjandet (2007) menar att vi idag har mer fysisk kontakt med 
våra datorer än med andra människor. Vi stressar oss genom vardagarna och 
springer ut för att hinna jogga. Dagens familjer ser mer naturprogram på TV än vad 
de ägnar tid i naturen med sina barn. Vidare skriver de att den tekniska utvecklingen 
som skett under de senast 100 åren är mer än vad mänskligheten upplevt under sina 
fyra miljoner år på jorden. Samt att det dåliga samvetet som ibland gnager i 
människor när de tar bilen till jobbet för att sedan sitta framför datorn i åtta timmar 
beror på att vi fortfarande är genetiskt programmerade som stenåldersmänniskor. 
Slutligen skriver de att alla människor behöver stunder då de kan höra tystnaden. Ett 
avbrott i vardagens stress där man kan andas djupt, fylla tankarna med syre och bara 
stanna upp. Njuta av alla dofter, ljud och synintryck vilket är anledningen av att 
människor mår bra av att vara ute i naturen. Människor är skapade till att må bra om 
de använder sin kropp till att röra på sig i naturlig miljö. Kaplan och Kaplan (2004) 
har i sin doktorsavhandling kommit fram till liknande resultat då de märkt att korta 
besök i t.ex. parker eller gröna naturområden ger en återhämtningseffekt som leder 
till att man känner ett välbehag både på sin arbetsplats och under sin fritid. Vidare 
menar de att naturen gör att koncentrationen höjs, den spontana uppmärksamheten 
ökar samt att vi människor blir lugnare, piggare, uppenbarligen friskare samt att vi 
blir mindre konfliktbelägna när vi är eller har vistats i naturen. 

Att det finns ett nära samband mellan minskade stresshormoner och 
utomhusundervisning påvisar Szczepanski och Nelson (2003). De har kommit fram 
till att stressiga miljöer ökar stresshormonerna (kortisolhalten) i blodet. Vilket leder 
till att minneskapaciteten minskar och de får en negativ inverkan på 
koncentrationsförmågan. Deras undersökning påvisar att de elever och lärare som 
regelbundet undervisade utomhus hade lägre stresshormoner än de som vistades 
inomhus. De kom fram till att utomhuspedagogiken blir en friskfaktor i skolornas 
arbetsmiljö som kan gynna lärandet via ökad rörelse. Bergholm (2006) skriver att 
barns utomhusaktiviteter ger flera hälsomässiga vinster. Bland annat utvecklar den 
barnens kreativitet, harmoni och fantasi men även förebyggs övervikt och 
benskörhet. Vilket har en betydande faktor i barns kommande livskvalité och hälsa. 
Szczepanski (2007) är av samma åsikt då han menar att barn och ungdomar idag äter 
fel, rör sig för lite och ökar på grund av detta i vikt, vilket kan få svåra konsekvenser 
för deras kommande liv. Det givna och väldigt enkla svaret på frågan hur man ska 
kunna komma till rätta med problemet säger Szczepanski (2007) finnas i 
utomhuspedagogiken och dess budskap; ”kroppen sätter tanken i rörelse, den 
kroppsliga aktiviteten främjar hälsan samt hälsa och lärande hör ihop”(s. 13).
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En studie som Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman(1997) genomfört 
där de jämfört Ur och skur förskolor och kommunala förskolor, konstaterar de att de 
barn som har möjlighet att utnyttja varierande utomhusmiljö, är friskare, får bättre 
motorik, kan koncentrera sig bättre, leker mer variationsrikt och har färre sjukdagar. 
Ericsson ((2003) har även hon kommit fram till liknande resultat i sin 
doktorsavhandling. Där resultatet blev att om en timme per dag avsätts till rörelse 
och fysisk aktivitet förbättras koncentrationsförmågan, motoriken samt 
prestationerna i matematik och svenska. Szczepanski(2007) argumenterar för 
regeringens förslag om att eleverna ska få minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag. 
Han menar att om eleverna får uppleva en miljö som är präglad av fysisk aktivitet 
skapas automatiskt ett klimat av goda relationer och trygghet, där eleverna får känna 
sig delaktiga, ta eget ansvar för sitt lärande. 

Andersson (1999) skriver att barn är aktiva och att aktivitet är en ofrånkomlig 
förutsättning för inlärning. Han menar att det inte bara är någonting som dagens 
pedagoger anser utan att det ligger väldigt långt bak i tiden. Vidare menar han att 
även dagens utvecklingspsykologer är av samma åsikt då de hävdar att processen är 
ett resultat av barnens egen aktivitet i samverkan med den miljö de befinner sig i. 

2.6 Att arbeta med utomhuspedagogik
Att arbeta i uterummet med eleverna har många positiva effekter och stärks av 
forskning över hela världen. Fördelar överväger nackdelar och Szczepanski (2005), 
menar genom detta citat att motiveringen snarare borde ligga på varför man måste 
vara inne och inte ute: 

Det finns mycket kunskap om varför man ska röra på sig och vistas 
utomhus att ingen borde kunna motivera varför man ska sitta 
stilla och vara inne (Szczepanski, 2005, s. 88). 

Ändå anser han att det fortfarande finns en splittring i många arbetslag om meningen 
med utomhuspedagogik. Kunskaper om att bedriva utomhuspedagogik saknas men 
hur är det möjligt när många menar att dagens skola tycks betyda frihet från rörelse, 
att man kallar dagens barn för den benlösa generationen, det är samhällsdebatter om 
fetmabomben, stress och koncentrationssvårigheter? Szczepanski, (2005) ställer sig 
då frågan: Varför ändrar inte alla lärare sitt sätt att se på lärande? Vidare menar han 
att det är i utemiljön som vi på bästa sätt kan ta in ny kunskap, det är där man 
upplever med alla sinnen och både hör, känner, ser, luktar, förnimmer och smakar. 
Vilket främjar både kreativitet, samarbete och nyfikenhet samt att uterummet 
framkallar känslor och får oss att bli medvetna oss om natur- och kulturlandskapet 
samt miljön och även vår egen historia. 

För att ha en förståelse för natur och miljö måste även ett förhållande till dessa finnas 
(Nyhus Braute & Bang, 1997). Vidare skriver de att utan förhållande till natur 
kommer heller inte något intresse att bevara den att existera. Lärarens viktiga roll 
poängteras och det faktum att de är en del att bygga attityder och inställningar till 
naturen som eleverna bär med sig, i många fall, resten av livet. Handling är det en 
viktig del för att skapa attityder hos eleverna. Redan i förskola kan barn vara 
delaktiga i sopsortering, plantering och utflykter där kretslopp studeras. Det är av 
stor vikt att de upplevelser och den bild barnen får är positiv och hoppfull. Det som 
barnen har hopp om och håller av vill de också skydda och bevara. 
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I naturen väcks elevernas naturliga nyfikenhet och frågor som bygger på genuint 
intresse skapas utifrån elevernas tidigare erfarenheter, skriver Eriksson (2002). Det 
som många lärare försöker konkretisera i klassrummet finns naturligt i uterummet.

Utomhuspedagogiken ska vara ett komplement till den sedvanliga pedagogiken, där 
lärandet sker inom fyra väggar, menar Brügge m.fl. (2002) och att det bör vara en 
naturlig del i all undervisning. De anser att naturen är en pedagogisk miljö där man 
kan arbeta på många olika sätt men att det är viktigt att man som lärare känner till 
att naturen inte är en naturlig omgivning för alla. Det gäller att man arbetar med den 
ur olika perspektiv så att alla inblandade får en positiv inställning till naturen. 
De menar att ”utomhuspedagogiken skapar förutsättningar för mer rörelseintensiva 
lärandemiljöer där kroppen sätter tanken i rörelse” (s. 26).

Dahlgren och Szczepanski (1997) är övertygade om att alla kunskaps- och 
färdighetsområden kan praktiseras i utomhusmiljön. Vilket de bedömer är ett 
betydelsefullt villkor i sig för alla barn, att lärandet sker i olika sammanhang och 
situationer. Utomhuspedagogik handlar enligt Hedberg (2004) inte bara om att man 
får kunskap om naturen. Han menar på att man i en bra verkande skolsituation kan 
använda sig av utomhuspedagogik för att stärka inlärningen i alla ämnen. 

Dahlgren och Szczepanski (1997) lyfter på ett beskrivande sätt fram Fröbels tankar 
om naturen och hur man som lärare ska agera för att väcka elevernas naturkänsla, 
vilket är åt samma riktning som utomhuspedagogiken:
 

Barnen skall lära sig att älska och uppskatta naturen och det gör de 
bäst genom att vistas i den. Det betyder mycket för barnens fostran. 
Varje vecka bör lärare och elever göra gemensamma exkursioner ute i 
skog och mark. Lärarens uppgift är inte att direkt förmedla kunskap, 
utan  snarare  att  väcka  en  känsla  och  nyfikenhet  för  naturen  hos 
barnen. Kunskapen om naturen bör bygga på en upplevelse. Att utgå 
från en bok ger en mycket grundare kunskap. (s. 18)

Utomhusundervisningen är en brygga mellan teori och praktik, anser Brügge m.fl. 
(2002). De menar att det i dag är en betydelsefull åtgärd för skolan och andra 
lärandemiljöer att komma bort från den traditionellt starka motsättningen mellan 
teori och praktik. Vidare menar de att idag, när undervisningen mestadels äger rum 
stillasittandes och inomhus, är utomhuspedagogiken en viktig del för kroppens behov 
av rörelse och sinnlig erfarenhet liksom hjärnans stimulans. 

Eriksson (2002) menar att genom att använda uterummet istället för det traditionella 
klassrummet blir att byta perspektiv. Hon skriver att sammanhangen blir tydligare 
och att det vi vill lära blir konkret istället för det abstrakta lärandet som traditionellt 
förekommer mellan klassrummets fyra väggar. Hon pekar på John Deweys fyra 
instinkter:

• Intresse för att samtala och kommunicera
• Att undersöka och förstå saker
• Att tillverka och konstruera
• Att uttrycka sig konstnärligt, (s. 16)

I uterummet kan man på ett påtagligt sätt tillgodose dessa instinkter som behöver 
tränas för att vidare utvecklas. Alla elever finner dock inte den trygghet och 
självklarhet som en vistelse i uterummet kan innebära. Genom att skapa rutin i 
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utomhusvistelsen blir eleverna tryggare och vanare för varje besök de gör i utemiljön. 
Här blir det av största vikt att välja en miljö som eleverna känner till och där de 
känner sig trygga för att allt eftersom finna nya miljöer att vistas i. Genom att ha fasta 
rutiner och regler vid exempelvis mellanmål, får eleverna en trygghetskänsla, menar 
Eriksson (2002). Vidare menar hon att bryta mönstret med lektioner i klassrummet 
kan även innebära en känsla av förlorad kontroll för läraren. Genom noggranna 
förberedelser och planering kan läraren skapa trygghet och en röd tråd att följa även i 
uterummet. Detta gäller i högsta grad för lärare som är ovana med natur och som har 
andra ämnen än naturkunskap. Då alla ämnen med fördel kan undervisas utomhus 
för att få konkreta exempel, gäller det som lärare i exempelvis språk, att kunna se 
möjligheterna med utomhuspedagogik. Barnens initiativförmåga övas och tilltron till 
den personliga förmågan stärks i utemiljön då känslan av att alla kan hitta sitt eget 
sätt att vara stärks då rummets fyra väggar inte begränsar. 

Barn av idag kommer längre och längre bort från naturupplevelser och som lärare 
finns ett stort ansvar att ta med dem ut i naturen (Ericsson, 2002). Grahn (2007) 
anser att för att lek och lärande ska fungera räcker det inte med att barnet ska 
upptäcka det som väcker intresse. Barnet behöver tid för att kunna upptäcka och leka 
ostört, så att det på så sätt kan få tid till att försöka, undersöka, bearbeta sina känslor, 
tid att utmana verkligheten samt att även kunna få möjlighet till att fundera och 
reflektera. Mårtensson (2004) har i sin doktorsavhandling kommit fram till att 
naturmiljön formar leken. Att barnen när de är utomhus har en mer intensiv 
samverkan med den fysiska miljön. Vid utevistelse får barnen större rörelsefrihet och 
kan på så sätt utforska miljön på egen hand. Vidare menar hon att när barnen leker 
utomhus är leken väldigt rörlig och konkret, barnen kommunicerar mer med kroppen 
än med ord. Szczepanski (2007) beskriver att ca 85 % av vår kommunikation inte är 
muntlig, utan sker via smak, lukt, kroppsspråk samt känsel och framhåller då vikten 
av att återknyta våra sinnen till andra kommunikativa miljöer, andra metoder till att 
lära, där omgivningen blir klassrum och undervisningsmaterial. 

För att lättare kunna arbeta med utomhuspedagogik har Szczepanski (2007) lyft fram 
fem centrala frågeställningar som lärare kan använda sig av som stöd: 

1. Var äger lärandet rum och vad betyder platsen för lärandet? Inspektera 
närmiljön med läroplanernas mål i bakhuvudet! Vilka miljöer tillämpar sig för 
lärande?

2. Vad kan vi göra utomhus som vi idag gör inomhus? Förutom miljö, kretslopp, 
hållbar utveckling, kropp och hälsa m.m. Se vilka effekter det kan ge på t.ex. 
språk och matematik.

3. Hur går man tillväga när ämnen och teman får sina tillämpningar i det 
utvidgade klassrummet? Ta vara på t.ex. temat om de olika årstiderna. Hur 
kan läroplanens fyra f tillgodoses? (fakta, färdighet, förtrogenhet och 
förståelse).

4. När ska vi förlägga undervisningen utomhus och när är det mer lämpligt att 
vara inomhus?

5. Varför utomhuspedagogik? Följ de nya forskningsresultaten angående 
människans relation till sin fysiska miljö kopplat till lärande och lek. Förstå 
utemiljöns möjligheter som lärande miljö så ställer det i sin tur krav på 
reflektion, flexibilitet, kompetensutveckling samt förändringsbenägenhet. 
Vilket är av stor vikt för framtidens lärande (s. 26).
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2.7 Möjligheter och svårigheter
I dagens undervisning är det många lärare som inte tar sig tid att uppleva naturens 
rikedomar, Skoglund (1995) menar att naturen är ett fantastiskt läromedel. Det syftar 
till att ute i naturen kan alla lärare undervisa i alla ämnen samt att det mesta av 
materialet till undervisningen finns redan på plats. Dahlgren och Szczepanski (1997) 
beskriver fördelarna i utomhuspedagogiska aktiviteter som utmärkta för att analysera 
och förstå verkliga händelser och att lära sig begrepp i sina rätta sammanhang. 
Författarna räknar upp en rad inlärningsområden som informations- och 
kommunikationsteknik, biologi och energi utnyttjandets miljökonsekvenser, som 
några exempel på vad eleverna tillgodogör sig i utomhuspedagogiken. I uterummet 
kan eleverna tillgodogöra sig äldre metoder som idag inte används, men som kan 
vara relevant kunskap, för att beräkna, mäta, laga mat eller annan kunskap som idag 
bara lärs ut i klassrummet. Dahlgren och Szczepanski (1997) påtalar även betydelsen 
för hälsa och total utveckling som friluftslivet medför. Genom de många sinnena som 
blir inkopplade i skog och mark förstärks även hjärnans absorbering. Man minns helt 
enkelt mer ju fler sinnen som är inkopplade. Författarna menar vidare att lärare inte 
behöver ta med sig eleverna ut i skogen för att bedriva utomhuspedagogik. En park i 
närheten, skolgården eller stadsmiljön kan med fördel användas som substitut till 
klassrummet. Närheten och direktkontakten med det man vill använda i sin inlärning 
är vad som förstärker sinnesintrycken och skapar många av de fördelar som vi finner 
i utomhuspedagogiken. Slutligen menar de att möjligheten att anpassa materialet så 
att det passar till alla åldrar är i uterummet oändligt. Undervisningen blir mer 
miljövänlig när vi kan återanvända studiematerialet om och om igen.

Skoglund(1995) påtalar lärarens roll för en framtida världsbild. Elevernas framtidstro 
byggs upp i ”närmaste skogsbacke” menar de. Han betonar starkt fördelarna av 
utevistelsen och hur barnens sinnen kopplas in. Genom att upplevelserna är äkta kan 
lärandet gå hand i hand med det äventyr det är att vistas i naturen och på så sätt blir 
lärandet förankrat. Barnen får se det kretslopp som de själva är en del av och får en 
djupare förståelse för det ekologiska tänkandet som skolan vill förmedla. Alla ämnen 
blir inkopplade i den undervisning som bedrivs i naturen och exempelvis språket blir 
utvecklat genom att fenomen förklaras. Här menar författaren att alla språk blir 
involverade och inte bara det verbala som ofta är det som stimuleras i traditionell 
klassrumsundervisning. Vistelse i naturen föder upplevelser som eleverna tolkar på 
egna personliga sätt. Detta inspirerar till berättelser och bilder som är utmärkta att 
arbeta vidare med när klassen är åter inomhus. Diskussioner om exempelvis 
allemansrätt och hur vi ska förhålla oss till vår omgivning är andra biprodukter som 
efterfrågas i skollagen. 

Många lärare känner dock en rädsla för att bedriva utomhusundervisning påstår 
Strotz och Svenning (2004) mest på grund av att man inte har kontrollen över barnen 
på samma sätt som när man sitter innanför klassrummets fyra väggar. De anser även 
att okunskapen om att bedriva undervisning utomhus spelar en stor roll i varför 
många lärare väljer att stanna inne, att man är rädd för de oförutsägbara. 
Vidare menar de att det krävs mer planering för utomhuspedagogik än för lektioner 
inomhus. Nyhus-Braute och Bangs (1997) konstaterar även de att det finns 
svårigheter att bedriva utomhuspedagogik då många föräldrar hindrar läraren att ha 
lektioner utomhus då de inte klär sina barn efter vilket väder det är ute. De anser 
även att man som lärare lätt kan bli misstrodd då de har undervisning utomhus då de 
inte tror att barnen ska nå upp till de bestämda målen. Ericsson (2004) menar att om 
man som lärare tror och står upp för sin sak ska man inte ge upp. Vidare framhåller 
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hon vikten av att samtala med föräldrarna och konstatera för dem vad, hur och varför 
man genomför de olika momenten i undervisningen.  

2.8 Sammanfattning
I den litteratur vi behandlat nämns redan de gamla grekerna som förespråkare av 
utomhuspedagogik. Aristoteles (384-322 f.Kr)  menade att handling och upplevelser 
leder till inlärning, Dahlgren och Szczepanski(1997). Johan A Comenius (1592-1670) 
ansåg att den bästa inlärningen fick man om man var utomhus och fick vara med och 
uppleva och känna. För honom blev trädgården en jämförelse för det konkreta 
lärandet. Hans motto var ”att lära in ute”. Rosseau (1712-1778) pekade tidigt på 
betydelsen av att använda naturen som verktyg för lärande och Fröbel hävdade att 
med naturen som lekplats skapas en grund för lärande samt en helhetssyn. Ellen Key 
(1849-1926) var en svensk förespråkare för att finna kunskap i verkligheten genom 
fältstudier och utomhus vistelse. John Dewey (1859-1952) myntade uttrycket 
”learning by doing” och menade att genom handlande befäster vi vår kunskap. Jean 
Piaget (1896-1980) anser att genom konkreta handlingar befäster vi kunskap och 
Jean Piaget (1896-1980) är på samma linje att upplevelsen är viktig för lärandet. 

För att förklara vad utomhuspedagogik innebär använder sig Centrum för Miljö- och 
utomhuspedagogik, (2004) av ett antal punkter:

• Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och 
kulturlandskap.

• Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.
• Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

I Dahlgren och Szczepanski (1997) anser de att i utomhuspedagogiken påträffas 
situationer som är svåra att återskapa i klassrummet.

Friluftsfrämjandet (2007) pekar på hälsoaspekterna och beskriver att den moderna 
människan spenderar mer tid att se naturprogram i tv än att på riktigt vistas i 
naturen. Skolan har en viktig uppgift att skapa ett tidigt intresse för utomhusvistelse 
och på så sätt skapa ett hälsosammare samhälle. Nyhus Braute och Bang (1997) 
skriver att skolan har en viktig roll att skapa förhållande till naturen för att på så vis 
öka förståelse och lust att bevara den. Skoglund (1995) menar att naturen är ett 
fantastiskt läromedel och menar med det att autentiska lärande situationer sker hela 
tiden runt omkring lärare och elever. Dahlgren och Szczepanski (1997) tar upp 
skolans uppdrag och att utomhuspedagogiken är ett betydelsefullt redskap för att ha 
möjlighet att ge liv åt läroplanernas uppdrag och riktlinjer.
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3 Metod
Denna del kommer att beskriva vilken metod som använts, hur den har använts samt 
hur undersökningen kommer att redovisas. Urvalet av informanter presenteras och 
även hur urvalet har gjorts. Slutligen presenteras hur undersökningen gått till utifrån 
de etiska ställningstagandena. 

3.1 Forskningsstrategi
En kvalitativ metod menas att man genomför ett antal intervjuer eller liknande med 
en mindre utvald grupp som mera utsvävande tillåts svara på frågeställningarna, här 
ges också utrymme för eventuella följdfrågor och samtalsliknande situationer för att 
fördjupa sig i respondenternas kunskaper om ämnet (Denscombe, 2000).

Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka hur lärare i grundskolans 
tidigare år använder sig av utomhuspedagogik och hur deras inställning är att bedriva 
den har bedömningen gjorts att en kvalitativ forskning genom öppna brev kommer 
att ge en djupare förståelse för hur lärarna tänker och hur de använder sig av 
utomhuspedagogik.  Det blir intressantare läsning om lärarnas åsikter och 
reflektioner om ämnet kommer fram, än att se en uppställning av siffror där de har 
svarat på olika enkätfrågor. Det är även ett väldigt brett ämne och därför väldigt svårt 
att utforma en enkät och därefter få svar som överensstämmer. 

Vidare berättar Denscombe (2000) att efter datainsamlingen måste forskaren 
sammanställa och presentera data på ett relevant sätt för studien. Forskaren som 
använder sig av den kvalitativa metoden måste i efterarbetet försöka tolka den totala 
bilden av vad de olika respondenterna uttryckt. 

3.2 Urval
Urvalet av undersökningsdeltagare kom att vara 16 lärare som arbetar med barn i de 
yngre åldrarna. Det urval som använts i undersökningen är tillfällighetsurvalet som 
Stukát (2000) även kallar för bekvämlighetsurvalet. Då kontakten togs med 
partnerskolor, vänner och bekanta. De gav i sin tur tips på andra lärare som var 
intresserade att svara på undersökningen, vilket resulterade i att snöbollsurvalet även 
användes (Stukát, 2000). Sammanlagt skickades det ut 23 öppna brev och svar 
inkom från 16 stycken. De lärare som inte svarade på brevet menade att de inte hann 
med på grund av tidsbrist. Antalet brev som kom in räcker för att få ett överskådligt 
material att arbeta med. Upptagningsområdet för deltagarna sträcker sig från 
Västerås och Surahammars kommun till Göteborgs kommun. 

Brevskrivarnas ålder, antal år i yrket och vart de jobbar redovisas i nedanstående 
tabell:
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Jobbar idag i Ålder Antal år i 
yrket

F6 46 år 20 år
F-1-2 55 år 32 år
År 1 45 år 20 år
År 1 36 år 13 år
År 1 47 år 22 år
År 1 33 år 5 år
År 1-2 30 år 9 år
År 1-3 39 år 20 år
År 1-4 29 år 3 år
År 2 32 år 7 år
År 2 32 år 7 år
År 2 - 35 år
År 3 - 33 år
År 3 34 år 10 år
År 3-5 30 år 5 år
År 5 53 år 28 år

3.2.1 Sammanfattning av tabell

Av de 16 deltagarna är det åtta stycken lärare som har arbetat 20 år eller mer i 
yrket, de har en snittålder på 48 år. De andra åtta har arbetat mellan fem och tio 
år i yrket och har en snittålder på 29 år. Det är stor spridning i vilken årskurs de 
arbetar i. 

3.3 Genomförande
När mallen till de öppna breven skrevs fanns syftet i bakgrunden för att få fram så 
mycket som möjligt av lärarnas inställning till utomhuspedagogik. Den första 
kontakten med skolorna togs via deras rektorer, sedan en personlig kontakt med 
lärarna som arbetar med de yngre åldrarna. Muntligen förfrågades om ett brev från 
vardera läraren. Breven skulle behandla ämnet utomhuspedagogik och hur läraren 
ställde sig till det. Information om hur de sedan skulle användas och vilka som skulle 
komma att se breven gavs vid tillfället. Missivbreven och brevformuläret skickades 
sedan ut via e-mail tillsammans med en förklaring hur hanterandet av svaren 
kommer att gå till. För att följa konfidentialitetskravet kopierades brevet över till ett 
word-dokument och sedan slängdes e-mailet. 

3.4 Datainsamlingsmetod
Det finns många ytliga likheter mellan en konversation och en intervju men 
Denscombe (2002) menar att man måste vara medveten om att en intervju är mycket 
mer än en konversation. En intervju består av en rad antaganden och kunskaper om 
situationen vilket oftast inte förknippas med en konversation. Han menar att 
intervjuer inte är något enkelt alternativ, det gäller att man som forskare inte intar en 
avslappnad inställning till planeringen, förberedelserna och genomförandet av 
intervjuarbetet för att man förknippar det med en konversation. Intervjuarbetet 
innebär dolda risker och kan misslyckas fullständigt om man inte är noga i sina 
förberedelser. Den metod vi valt att arbeta med, har likheter i fördelarna hos 
ostrukturerade intervjuer. Genom att de tillfrågade lärarna får utgå ifrån en relativt 
öppen frågeställning kan de fritt formulera sig i förhållande till denna. De skriver ner 
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sina tankar utifrån sina åsikter och kan på ett avslappnat sätt formulera sina tankar. I 
den ostrukturerade intervjun vet intervjuaren om vilket ämnesområde som är 
intressant för undersökningen. Stukát (2005) menar att en ostrukturerad intervju 
utgår från ett antal huvudfrågor. Som intervjuare kan man styra intervjun med 
följdfrågor för att på så sätt kan nå ännu djupare. Denna möjlighet till följdfrågor har 
valts bort då den ”strukturerade intervju” sker i form av öppna brev från 
respondenten. Detta ger en fördel av att den som skriver brevet kan göra det när hon/
han har tid och kan arbeta ostört och på detta sätt hinner strukturera sina tankar 
innan hon/han svarar. 

Syfte med arbetet är att ta reda på hur lärare idag använder sig av utomhuspedagogik 
och hur deras inställning är att bedriva den. Varken de strukturerade intervjuerna 
där forskaren har en stark kontroll över frågornas och svarens formulering passar 
inte in i sammanhanget eller de ostrukturerade intervjuerna där forskaren går på 
djupet när det gäller att framhålla den intervjuades tankar. Det är i stället 
brevanalysen som kommer användas, planerade frågor och ämnen kommer vara 
stommen samtidigt som pedagogernas egna ord och tankar kommer lyftas fram.

3.4.1 Brevanalys
Metoden som använts är att låta en grupp lärare från olika skolor skriva öppna brev 
(se bilaga 2) om hur de ser på att använda uterummet i sin undervisning. Det är en 
metod som Berg (2007) använder sig av. Han benämner metoden brevanalys eller 
brevmetod (Berg & Scherp, 2003). Metoden går ut på att de tillfrågade lärarna får 
skriva öppna brev på en viss utvald problematik. Breven ska sedan analyseras och de 
olika delarna i brevet kategoriseras för att få en överblick av innehållet. Version av 
brevanalysen som används i denna undersökning är en något förenklad variant av 
den som Berg använder, metoden kommer dock bli tillräckligt överblickande för det 
arbete som utförs. Här får läraren, utifrån sitt eget sätt att utrycka sig, beskriva hur 
hon/han förhåller sig till i detta fall utomhuspedagogik. En vinst är att infallsvinklar 
och frågeställningar, som frågeställaren inte tänkt på, kan komma fram. 
Instruktionen till dem som skall skriva dessa brev får inte vara för omfattande, då det 
finns en risk att de då kan bli styrda och inte skriver sina egna tankar. I brevanalys är 
det avgörande att den tillfrågade känner ett engagemang för att medverka i 
undersökningen menar Berg och Scherp (2003). Denna motivation uppnås säkrast 
med att samtal förs med den tillfrågade gruppen om undersökningens motiv och för 
hur resultatet i den kan användas av de berörda lärarna. Självklart diskuteras även de 
etiska ställningstaganden som gäller vid undersökningen vid dessa tillfällen. 

Efter att breven blivit insamlade kategoriserades de olika delarna i varje brev utifrån 
forskningsfrågorna, genom att liknande innehåll och värderingar struktureras så att 
det går att särskilja mönster och att se om det är stora skillnader eller likheter. (Berg 
& Scherp, 2003). Även möjligheten att se hur enskilda lärare resonerar finns genom 
att läsa enskilda brev.

Anledningen till att denna metod valdes är möjligheten att djupstudera ett antal 
lärare. Här fås inblick i ett litet antal lärares resonemang, då den är kvalitativ 
(Denscombe, 2000). Metoden ger dessutom minimal styrning av de tillfrågade 
genom att endast val av ämne som de ska skriva om anges. Brevanalys har fördelar 
som även kan återfinna hos ostrukturerade intervjuer (Denscombe, 2000). Dessutom 
blir det en tidsvinst gentemot exempelvis en intervju, som ska transkriberas för att 
sedan analyseras.   
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3.5 Databearbetning och analysmetod
Varje brev lästes igenom och de åsikter och påståenden som stämde överrens med 
frågeställningarna ströks under. Utifrån dessa kategoriserades nya rubriker upp:

• Deltagarnas syn på att arbeta med utomhuspedagogisk verksamhet
• Planering för utomhuslektioner
• Utomhuspedagogikens innehåll och tid som läggs ner
• Mer utomhuspedagogik eller inte
• Utomhuspedagogikens bidrag till undervisningen
• Fördelar/möjligheter med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt
• Nackdelar/svårigheter med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt

För att på ett lätt och överskådligt sätt presentera resultatet har löpande text med 
citat från lärarna blandats. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning. 

Analysdelen är uppbyggd utifrån en jämförelse med vad litteratur säger jämte mot 
det resultat som framkommit i den här undersökningen. Utifrån det kategoriserades 
jämförelsen under olika rubriker utifrån forskningsfrågorna. 

• Lärarnas syn på utomhuspedagogiken och dess bidrag
• Fördelar och möjligheter med utomhuspedagogik
• Nackdelar och svårigheter med utomhuspedagogik

Diskussionsdelen utgår från syftet och frågeställningarna där resultat och analys 
diskuteras och resoneras. 

3.6 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet och validitet är två olika begrepp som används när en undersöknings 
kvalité och tillförlitlighet ska garanteras (Stukát, 2005). 

Med reliabilitet menar Stukát(2005) är hur bra mätinstrumentet är på att mäta. Hur 
tillförlitlig undersökningen är. Genom att vi låtit ett antal lärare skriva öppna brev 
med ett innehåll som behandlar lärarens inställning till att bedriva 
utomhuspedagogik, skiljer sig varje brev sig från varandra. Även om samma lärare 
skulle skriva brev två gånger skulle dessa förmodligen skilja sig från varandra då 
läraren haft tid att sortera sina tankar mellan breven. Grundinställningen som varje 
enskild lärare har till det bearbetade ämnet borde dock vara den samma även om 
undersökningen genomfördes flertalet gånger. Denscombe (2000) menar dock att i 
en kvalitativ undersökning kan man inte sträva efter fullständig reliabilitet. Eftersom 
vår undersökning utgår ifrån brev av enskilda lärare är det troligt att en ny 
undersökning med andra respondenter inte skulle visa samma resultat. Avsikten med 
denna undersökning var att se hur de brevskrivande lärarnas inställning till 
utomhuspedagogik är och hur de använder sig av det idag och inte en generalisering 
av alla lärare. 

Validitet är att mätningen avser det som planerats att mäta (Stukát, 2005). Då det i 
undersökningen finns en frågeställning som brevskrivaren ska behandla, kan 
undersökningen göras och på så sätt se vilken validitet som finns i arbetet och se att 
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undersökningen fyller sin funktion. (Denscombe, 2000).  Analysen av breven går ut 
på att plocka ut, de för undersökningen, relevanta delarna för att strukturera upp 
dessa och att få fram attityden till att använda utomhuspedagogik hos just den 
tillfrågade gruppen. Här skulle tolkning av de sorterade delarna kunna göra att två 
undersökande personer skulle uppfatta resultatet olika. De delar som breven 
behandlar är relativt tydliga då instruktionen för breven är som grund för vad de ska 
behandla. De instruktioner som getts till varje lärare innehåller de delar som breven 
ska behandla, vilket ger en ökad chans att brevens innehåll är just lärarens personliga 
attityd till de frågor som undersökningen ämnar få svar på.  

3.7 Etiska ställningstaganden
Under arbetet med att försöka utreda hur ett antal lärare ställer sig till 
utomhuspedagogik har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) beaktats. 
Detta för att ingen individ skall komma till skada eller kränkas. 

Informationskravet
Undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare blir informerade om den uppgift de har 
i projektet och de villkor för deras deltagande som gäller. De är medvetna om att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de önskar. 

Informationen till lärarna om vad studien går ut på samt varför deras deltagande var 
intressant gavs vid den första kontakten. Antingen muntligt eller via e-mail, samt att 
alla som visade intresse fick ett missivbrev (se bilaga 1) där en tydlig förklaring till de 
ovan sagda nämndes.

Samtyckeskravet
Undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare samtycker till sitt deltagande. 
Villkoren för deltagande bör bestämmas av den medverkande. Inga deltagare har 
utsatts för påtryckningar för att delta eller på annat sätt satts i en beroendesituation.

Detta förtydligades för lärarna dels vid första kontakten men även i missivbrevet att 
de kunde avbryta sitt medverkande när som helst. 

Konfidentialitetskravet
All personal som kommer att delta i forskningen och hantera personliga och 
eventuellt känsliga uppgifter om identifierbara personer bör förbindas med 
tystnadsplikt. Uppgifter som lagras på något sätt och rör identifierbara personer 
avrapporteras så att de inte kan identifieras av utomstående. Detta innebär att 
utomstående inte skall kunna komma åt sådana uppgifter.

När breven kommit in har de direkt kopierats över till ett word-dokument och e-
mailet har kastas. De lärare som skrivit sitt namn i presentationen har tilldelats ett 
fingerat namn. Inga namn på de skolor som lärarna jobbar på är heller nämnda. 
Genom att hantera all insamlad data anonymt kan informationen som lärarna skrivit 
inte spåras tillbaka till källan och anonymitetskravet är därmed uppfyllt. 

Nyttjandekravet 
Uppgifter som insamlas får endast användas i vetenskapliga syften. 
Uppgifter som kan påverka den enskilde exempelvis medicinskt får inte användas för 
beslut eller åtgärder utan särskilt medgivande från den berörda.
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Resultaten kommer inte att användas till annat arbete än detta examensarbete. 

4 Resultat
Denna del kommer att beskriva vilka resultat som framkommit i undersökningen. 
Resultatet redovisas i löpande text som förstärks med citat. 

4.1 Deltagarnas syn på att arbeta med utomhuspedagogisk 
verksamhet

Alla lärare som svarade på de öppna breven var väldigt positiva till att vistas i 
naturen. De ansåg att det är en otrolig tillgång som kanske inte utnyttjas tillräckligt, 
det är avkopplande och varierat att vara i naturen. Vidare poängterade hälften av 
lärarna att det är både roligt och lärorikt att vara ute i naturen både för lärare och för 
elever. En informant menade att det är jätteviktigt att som lärare se till att eleverna 
får vistas i naturen då dagens barn kommer längre och längre ifrån den. De känner 
till väldigt lite om sin omgivning.   

Att som lärare vara engagerad själv är väldigt viktigt för att få med eleverna och det 
var något som en av deltagarna lyfte fram och avslutade med att säga: 

Jag njuter otroligt mycket av att vara ute i naturen och jag vill att mina elever ska 
få vara med och uppleva detta. 

4.1.1 Planering för utomhusundervisning
Hälften av lärarna planerar och förbereder som en vanlig inomhuslektion men 
påpekar att man måste tänka till lite extra så man får med sig allt material eftersom 
man oftast går iväg en bit. En deltagare menar att:

”om de har ett bestämt mål med utomhusundervisningen läser hon på och 
samlar material men menar att om de ska träna samarbete och socialt samspel 
behövs inga större förberedelser”. 

Alla lärarna är överens om hur viktigt det är att man berättar för föräldrarna hur, vad 
och varför de bedriver utomhusundervisning samt att de upprepande gånger måste 
påminna dem att de är ute i alla väder och att kläderna är enormt viktiga för barnen. 

4.1.2 Utomhuspedagogikens innehåll och tid som läggs ner
Ungefär hälften av lärarna har utomhuspedagogik inlagt på schemat en gång i 
veckan.  Två av lärarna försöker koppla ihop uteskolan med det tema som de jobbar 
med, till exempel Linné, Rymden och Uppfinnare. Men att det även blir lite bild och 
matte. De avslutar alltid lektionen med fri lek. En annan berättar att den 
schemalagda utevistelsen som de bedriver inte är styrd från lärarna, de ser det som 
en spontan och avslappnad start på veckan. Då utgår de mer från elevernas intressen 
vilket har lett till att de har många svamp-, fågel- och mossexperter. De har även 
sporadiska utomhuslektioner mest med utematematik. De flesta lärare som har 
utomhuspedagogik inplanerade på schemat arbetar med matematik och NO. 
Vidare berättar en deltagare att på sina utomhuslektioner leker de lekar, har 
matematik uppgifter med naturmaterial, tipspromenad om aktuella ämnen, 
miljöuppgifter. 

Utomhusundervisningen behöver inte vara något speciellt anser en av lärarna, hon 
menar att det kan ske på ett odramatiskt sätt, exempelvis att låta eleverna i vissa 
övningar, gå ut för att hämta material eller lösa en uppgift, och sedan komma in i 



17

klassrummet. Det behöver inte läggas ner mycket tid och kraft på att få eleverna att 
gå ut en stund och ta del av naturen. 
En av de medverkande arbetar mycket med utomhuspedagogik idag, hon berättar att 
de ofta har utematematik. En dag i veckan är de ute i skogen, äter matsäck och leker 
en lång stund utan avbrott. Allt för att dagens elever sällan får möjlighet att göra det. 
De har även rörelselekar utomhus en gång i veckan, där försöker de förvalta 
kulturarvet genom att leka klassiska lekar som t.ex. björnen sover, katt och råtta osv. 
Vid temaarbeten har de också utnyttjat naturen. För tillfället läser de om träd, då har 
de gått ut och tittat, känt, luktat och fotat träden. De har även varit iväg till ett 
sågverk för att se vad det blev av träden efter att de fällts ner. Slutligen berättade hon 
att de även har skapande verksamhet ute, de har t.ex. målat affischer på gräsmattan 
för att alla skulle få bra plats och bättre inspiration samt att de ofta är ute och gör 
snöskulpturer på vintern.  

Ett bra lektionsförslag som kom fram i breven var att barnen själva la ut ett spår med 
stationer med olika mätuppgifter. Först gick de själva spåret och gjorde uppgifterna, 
sedan valde de själva vilken station de ville bemanna när yngre elever kom för att gå 
banan. Detta är något man kan utöva i alla olika ämnen. 

Några beskrev att deras utomhuslektioner även brukar innefatta utflykter till olika 
ändamål som t.ex. museibesök, teatrar och/eller konserter. 

Under året använder sig en av lärarna uterummet i olika grad. Under försommar och 
sensommar vistas hon ute med barnen i både bild och matematik och likt många av 
de andra brevskrivarna, har hon idrotten belagd ute under dessa delar av året. I 
sammanhang där undervisningen i grupp eller under friare lektioner tar hon gärna ut 
barnen. När enskilt arbete ska genomföras finns det för mycket som distraherar anser 
hon.

Några av lärarna som inte har uteskola på schemat försöker klämma in det lite då och 
då och pratar om sådant de ser när de går ut. Två av lärarna jobbar ingenting med 
uterummet idag trots att de vet att det är viktigt och skulle vilja använda sig av det 
varje vecka. En av dem har tidigare jobbat mycket med det men efter att hon bytt 
kollega har det inte blivit någonting alls. 

4.1.3 Mer utomhuspedagogik eller inte
Några av lärarna svarade att de ville ha mer direkt eftersom de inte har någon 
uteskola inplanerad på schemat som några av de andra lärarna på skolan precis har 
lagt in. Medan ett antal lärare ansåg att det går lite i perioder, att det beror på vad 
man jobbar med, ibland är man ute mycket och ibland väldigt lite men att de tyckte 
att variationen kändes bra som den var idag. En deltagare var av den åsikten att hon 
gärna skulle arbeta mer med uteundervisningen än vad de gjorde idag. Speciellt 
eftersom de knappt använder sig av det idag men att förra terminen då hon arbetade 
med en annan kollega gjorde det väldigt mycket. Fyra av lärarna har drömmar om att 
ha mer undervisning ute men än så länge har det inte blivit av pga. av orsaker hos 
läraren själv som t.ex. osäkerhet, byte av kollegor mm. Eftersom de vet om vikten av 
att vara utomhus och att de båda har arbetat med det tidigare hoppas de att de i 
framtiden kommer att arbeta mer i uterummet. Två av dem menar att de använt sig 
av den traditionella undervisningen då denna är lättare att försvara till kollegor och 
föräldrar. 
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En av lärarna önskar att hon skulle få mer utbildning så tryggheten i vad man kan 
göra ute kommer till henne. Vilket även blir en hjälp av att sovra och byta ut 
aktiviteter vilket hon anser är viktigt. En annan deltagare beskriver i sitt brev att hon 
önskade få fortbildning i ämnet under några terminer men eftersom ingenting hände 
tog hon saken i egna händer och läser nu 20p utomhuspedagogik på distans. 

4.2 Utomhuspedagogikens bidrag till undervisningen
Alla lärare ansåg att utomhuspedagogiken på många sätt bidrar till den traditionella 
undervisningen En av de medverkande uttryckte sig på följande sätt: 

Jag märker att de svaga barnen älskar att vara utomhus, det är som 
att de hamnar mer i sin rätt där. Kanske är för att vi som lärare 
varierar vårt arbetssätt mer?

Några av lärarna tog även upp vikten av att elever lär sig allemansrätten på ett mer 
konkret sätt än vad man gör inne. 

En lärare anser att: ”Nya miljöer för barnen ger dem nya inlärningssätt som 
tillsammans visar nya kompetenser hos barnen”. Vilket även de andra tar upp som 
viktiga bidrag de menar att eleverna får visa sina kompetenser och komplettera 
varandra, de får lösa uppgifter tillsammans och på så sätt utveckla sin 
samarbetsträning, det är roligt och spännande med ny miljö och nya uppgifter som 
inte alltid behöver ha rätt svar eller endast en lösning. Viktigt att få barnen att våga 
prova och laborera och slutligen hitta en lösning som passar. Samtidigt som allt detta 
genomförs diskuteras och resoneras det en hel del som barnen inte ens tänker på att 
de gör, vilket är väldigt bra att träna på. 

En lärares tankar om vad uterummet bidrar med:

När barnen är i naturen har de lättare att se samband då de är med 
och undersöker, tittar på olika saker och lär sig att skapa av 
naturföremål.

Han lyfte även fram i motsats till tidigare citat att de fysiska barnen får mer utrymme. 

Alla lärarna ansåg att utomhuspedagogiken är ett idealiskt komplement till den 
traditionella undervisningen och en formulerade sig så här:

Genom att variera sin undervisningsform når man fler elever och bör därför 
utnyttja utemiljön mer än vad man gör idag. Den traditionella 
undervisningsformen räcker inte till utan måste kompletteras och då är det så 
enkelt att bara flytta ut undervisningen till t.ex. skolgården.  Min erfarenhet är 
att barn lär sig mer och bättre när saker och ting uppfattas som annorlunda och 
roligt. Yngre barn förknippar ofta utflykter som lek trots att de får uppdrag att 
utföra, de lär sig alltså genom att ha roligt och leka. De tänker inte på att det är 
undervisning. Genom att flytta ut undervisningen 1 gång i veckan vinner man 
otroligt mycket och fångar fler elever än vad man gör inne i klassummet. 
Jätteviktigt att utnyttja utemiljön i undervisningen pga. det ger eleverna ett helt 
annat perspektiv på saker och ting.

Vidare ansåg några av informanterna att det är viktigt att förankra utomhustänket i 
vardagen, att eleverna blir medvetna om att de lär sig lättare om de får vara med och 
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prova och känna. Att de skapar en helhetssyn som är svårt att göra enbart via 
litteraturen. En informant ansåg att barnen blir mer intresserade av litteraturen om 
de själva får vara med och uppleva vilket även har lett till fler frågeställningar än 
normalt. Eleverna ska förstå varför de gör olika saker och att utomhuspedagogiken är 
ett utomordentligt tillvägagångssätt för att uppnå detta. En annan deltagare ville även 
framhålla att som lärare är det viktigt att tänka på att alla inhämtar kunskap på olika 
sätt och att utomhuspedagogiken passar en del elever bättre än andra. De 
erfarenheter hon besitter, säger att de yngre eleverna lättare kan ta till sig 
undervisningen utomhus än de äldre, då de inte har det traditionella skoltänket ännu. 

En lärare menar att hon: ”befäster den kunskapen barnen lär sig inomhus med 
utomhuslektioner för att fler elever ska lära sig och förstå”.

En av deltagarna menade att eleverna skall få en förståelse för varför de ska ha 
kunskap i moment, begrepp och färdigheter. Hon använder sig av undervisning 
utomhus för att komma bort från påhittade exempel i en mattebok, för att istället 
kunna ge autentiska övningar. Vidare anser hon att utomhuspedagogiken bidrar med 
begreppsbildning och ordförråd på ett konkret sätt så att alla barn förstår. 

4.3 Fördelar och möjligheter med ett utomhuspedagogiskt 
arbetssätt

Alla lärare är överens om att det nästan bara finns fördelar med att arbeta med 
utomhuspedagogik. De centrala delarna är att man kan jobba mycket praktiskt, på 
stora ytor, får frisk luft, lätt med samarbete och barnen får tillfälle att använda sig av 
sin kreativitet och fantasi. 

Några tog upp att det är bra för hälsan att vara ute, att de är viktigt för eleverna att 
komma bort från den höga ljudnivån och klassrummen, att de märker stor skillnad i 
barnens ork när de är ute och har lektion. En lärare ansåg även att hjärnan lättare tar 
till sig kunskapen vid utomhuspedagogik, då man får vara med och känna och prova 
själv. Att eleverna har lättare att sätta kunskapen i ett sammanhang. En annan 
deltagare ansåg att det man lär med kroppen fastnar i huvudet, ju fler sinnen som 
används desto bättre. 

En av de medverkande som går ut med sina barn en dag i veckan ser ytterligare en 
vinst med att gå ut regelbundet och det är att barnen blir mer klädvana, de blir mer 
intresserade av att kontrollera vädret och ta på bra kläder nästa gång om man stått 
och frusit någon timma vid första tillfället. Samt att hon anser att motoriken tränas 
bättre i terräng än inomhus. Vidare anser hon att det är en stor fördel att vara mer än 
en klass när man förbereder en uteaktivitet. Dels finns en annan vuxen med som man 
kan bolla idéer med samt att barnen skärper sig när de är tillsammans med andra än 
de alldeles vanliga kompisarna. 

”Utomhuspedagogiken berikar övrig undervisning”, menar en av deltagarna. Hon 
anser att ju mer vi varierar oss desto större chans att nå eleverna. Inspirationen som 
många av eleverna får utomhus är unik och kan inte uppnås inomhus. Hon pekar på 
uterummets oändlighet. 

Att eleverna som går på de skolor där lärarna som svarat på breven uppskattar 
utflykter är det ingen tvekan om. En lärare menar att hennes barn blir överlyckliga då 
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det är utflykt då de oftast inte vistas mycket utomhus med sina familjer. Hon lyfter 
även fram en viktig del då hon skriver att:

Barnen har lättare att komma ihåg när de själva varit med och upplevt de vi läst 
om. Tycker att barnen blir mer intresserade av de vi läser om, när de själva är 
med och upplever. 

En av deltagarnas barn är även de förtjusta i utflykter till skogen, hon berättar att de 
tycker det är mysigt att få ta med egen matsäck och sitta och äta i skogen samtidigt 
som de får uppleva naturen och dess mysterier. Hon poängterar även att barnen 
aldrig får ha godis eller läsk med sig. 

4.4 Nackdelar och svårigheter med ett utomhuspedagogiskt 
arbetssätt

Alla lärare utom tre säger att de inte kan se några nackdelar med arbetssättet, men 
att svårigheterna kan uppstå lite då och då. Elevernas klädsel verkar vara den största 
svårigheten, att alla inte har med sig rätt kläder och lätt blir blöta eller börjar frysa. 
En lärare menar att tydlighet är extra viktigt, att läraren informerar om vad som 
gäller när man är utomhus och ska ha lektion, en del elever kan se utelektionen som 
lek. Vilket även andra lärare styrker då de menar att de ovana barnen är svårare att 
samla ihop och få dem att förstå att det är lektion även om vistelsen är utomhus. 
Vidare påpekar en lärare att man måste förklara för föräldrarna varför man är 
utomhus och ha lektioner, annars har de svårt att förstå att barnen ska lära sig något. 
Ingen svårighet kanske men hon påpekar att ska det finnas en nackdel men 
utomhuspedagogiken är det allt ”tjat” man som lärare måste lägga ner för att 
övertyga föräldrarna om att barnen lär sig lika mycket ute som inne. 

Ytterligare svårigheter som lärarna tog upp var att det kan vara svårt att få en 
överblick över gruppen vid utomhus lektioner. Är man ensam lärare och ett barn 
försvinner från gruppen är det svårt att hantera situationen. 

Tre av lärarna menade att det finns nackdelar med utomhuspedagogik och två av 
dem menar att när det är kallt ute eller dåligt väder ger det inte samma positiva 
upplevelser som när det är fint väder. Samt att en av lärarna ansåg att ett stort aber är 
att det tar en hel del tid att både planera, administrera och genomföra en uteaktivitet. 
Hon anser att man måste ta från något annat för att hinna med detta. 

4.5 Resultatsammanfattning
Sammanfattningsvis kan undersökningen konstatera att de lärare som skickat in sina 
brev är positiva till användning av utomhuspedagogik. Alla är införstådda i vikten av 
att komplettera den traditionella undervisningen för att alla barn ska förstå och skapa 
sig en uppfattning om vad de arbetar med. De är alla medvetna om att 
utomhuspedagogiken är ett utmärkt komplement till den vanliga undervisningen som 
sker inom fyra väggar.

De fördelar som nämndes i samband med användandet är av utomhuspedagogiken är 
att det är lätt att jobba mycket praktiskt på stora ytor, barn och lärare får frisk luft 
och orkar med mer samt att det är lätt att utföra samarbetsövningar. En viktig del 
som lyftes fram var att barnen får visa sina kompetenser och komplettera varandra 
bra när det är samarbetsövningar på ett sätt som inte går att utföra i klassrummet. 
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Några lärare märkte av att de svaga barnen kom fram mer medan en annan såg att de 
fysiska barnen fick mer utrymme som de behöver. 

Många tog upp att det är bra för barnen att komma bort från den höga ljudnivån som 
är i klassrummet och att de märkte en stor skillnad i barnens koncentration. Något 
som alla såg som en stor fördel var att när barnen får vara med och prova och känna 
själva har de lättare att sätta in kunskapen de lär sig inne i klassrummet i ett 
sammanhang. De får en helhetssyn av det aktuella ämnet. 

Det var bara ett fåtal lärare som ansåg sig se nackdelar med utomhuspedagogiken, 
resterande ville inte använda ordet nackdelar utan snarare svårigheter med att 
bedriva undervisning i uterummet. Svårigheterna var att barnen inte har kläder med 
sig efter väder, att föräldrarna inte förstår sig på utomhuspedagogiken och tror att 
barnen bara leker när de är ute. Det kan vara svårt att får en överblick över gruppen 
om man är ensam lärare. Samt att några hade kollegor som inte alls var intresserade 
av utomhuspedagogik och hindrade dem själva till att använda det. 

Många av lärarna säger att de skulle vilja använda sig av uterummet mer än vad de 
gör idag. 
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5 Analys
Analysdelen kommer att beskriva den forskning som tagits upp i litteraturen mot de 
resultat som framkommit genom de öppna breven. 

5.1 Lärarnas syn på utomhuspedagogiken och dess bidrag
Att utomhusundervisningen borde vara en naturlig del i all slags undervisning är 
något som Brügge m.fl.(2002) anser. Resultatet i denna studie visar dock att så inte 
är fallet. Många av lärarna har endast utomhusundervisning om det är inlagt på 
schemat samt att några av dem som inte har det schemalagt försöker få in det lite då 
och då. Andra har det inte alls. Samtidigt som alla deltagare önskar att de hade mer 
tid åt utomhuspedagogiken. En deltagare var medveten om utomhuspedagogikens 
vinster då hon arbetat mycket med det tidigare, idag samarbetade hon med en kollega 
som inte var av samma åsikt vilket resulterade i att de inte jobbar med det alls. 
Szczepanski (2005) menar att detta är ett stort problem ute i skolorna idag, att det 
finns en stor splittring hos många lärare om meningen med utomhuspedagogik. Han 
frågar sig om det är kunskaper som saknas men undrar samtidigt hur det skulle vara 
möjligt när samhällsdebatterna handlar om fetma, stress och 
koncentrationssvårigheter? En av de brevskrivande lärarna önskade mer fortbildning 
i ämnet då hon menade att det skulle kännas mer tryggt som lärare om man har 
kunskapen med sig. 

Vikten av att man som lärare ser till att barnen får vistas i naturen, då det idag är 
många barn som nästintill aldrig får tillfälle att vara där utanför skolan poängterar en 
deltagare i denna studie. Ericsson (2002) har samma åsikt då hon menar att barnens 
utevana har genomgått en radikal förändring från förr om åren då man med föräldrar 
och andra släktingar ofta var ute i naturen. I dag menar hon att många barn får den 
grundläggande utevanan genom förskolan och skolans verksamhet. Brügge m.fl.
(2002) påpekar även värdet av att man som lärare måste vara medveten om att 
naturen inte är en naturlig omgivning för alla. Det är något som några av deltagarna 
har varit uppmärksamma på. En av lärarna beskriver i sitt brev hur hon idag 
använder uterummet som en spontan och avslappnad start på veckan. Vid dessa 
tillfällen kan eleverna lära sig vad den närbelagda naturen har att erbjuda. Även om 
ingen speciell planering föreligger, lär sig eleverna ett förhållningssätt till naturen. En 
lärare berättar att de är ute med barnen väldigt ofta och har ett tillfälle per vecka då 
de tar med barnen till skogen, äter matsäck och leker en lång stund utan avbrott. Allt 
för att dagens barn sällan får möjlighet att göra det. Friluftsfrämjandet (2007) är av 
samma åsikt när de för fram vikten av att få barnen till att se naturen som en naturlig 
miljö att vistas i. Att vi människor är skapade för att må bra när vi använder vår 
kropp till att röra på sig i en naturlig miljö. 

Naturen är en perfekt miljö att öva sin förmåga att analysera och jämföra anser några 
av deltagarna. Begrepp lärs in på ett naturligt sätt och eleverna lär sig att använda 
dessa i sin rätta miljö. Vilket stämmer in i vad Dahlgren och Szczepanski (1997) 
beskriver då de anser att man bör lära in begrepp i sina rätta sammanhang. Vilket 
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även en deltagare poängterade vikten av då hon har många elever med utländsk 
bakgrund och hon anser att utomhuspedagogiken bidrar med begreppsbildning och 
ordförråd på ett konkret sätt att alla barn förstår. För att eleverna ska se de samband 
med vad som sker i klassrummet när de arbetar i sina böcker, vill många av lärarna 
att barnen ska få prova sina kunskaper och lösa problem i uterummet. Vidare menar 
Dahlgren och Szczepanski (1997), att begrepp inom bland annat biologi och 
energiutnyttjadets miljökonsekvenser har sin naturliga inlärningsmiljö just utomhus. 
Mycket av det som skolan lär ut, kommer att befästas i mycket högre grad om det 
sker i en miljö där eleverna kan prova, känna, se och höra det som de skall förstå. En 
av deltagarna märker av en stor skillnad då hon varierar sin undervisningsform, hon 
märker av att hon når fler elever och anser att uterummet är något man bör utnyttja 
då det finns tillgängligt alldeles utanför dörren. Hon menar att den traditionella 
undervisningsformen inte räcker till utan måste kompletteras och att det då är enkelt 
att bara flytta ut undervisningen till t.ex. skolgården. Vidare anser hon att barn lär sig 
mer och bättre när saker och ting uppfattas som annorlunda och roligt. Dahlgren och 
Szczepanski (1997) är av samma åsikt då de menar att om undervisningen flyttas ut 
till skolgården gör den att eleverna kan förstärka sin begreppsuppfattning i de ämnen 
som behandlats i klassrummet. En av deltagarna menar att eleverna ska få en 
förståelse för varför de ska ha kunskap i moment, begrepp och färdigheter. De 
använder sig av utomhuspedagogiken för att komma bort från påhittade exempel i en 
mattebok, för att istället kunna ge autentiska övningar. En annan deltagare menar att 
hon behöver mer kunskap för att vilja och kunna arbeta med utomhuspedagogik. 
Szczepanski (2007) har lyft fram fem frågeställningar man som lärare kan använda 
sig av som stöd för att lättare kunna arbeta med utomhuspedagogik. 

En av lärarna ansåg att det är viktigt att förankra utomhustänket i vardagen, det 
skapar en helhetssyn som är svårt att göra enbart via litteraturen. En annan ansåg att 
barnen blir mer intresserade av litteraturen om de själva fått vara med och upplevt 
det, vilket även har lett till fler frågeställningar än normalt. I naturen väcks 
nyfikenhet naturligt och detta medför ett lärande som sker genom egna iakttagelser 
och undersökande vilket är helt i linje med Fröbels teorier. Detta ger en djupare 
förståelse om naturen än vad en bok kan ge (Dahlgren och Szczepanski, 1997). En av 
lärarna menar att utomhuspedagogik inte bör vara något speciellt, att det kan ske på 
ett odramatiskt sätt, ex låta eleverna i vissa övningar gå ut för att hämta material eller 
lösa en uppgift och sen komma in igen. Behöver inte läggas ner mycket tid och kraft 
på att få barnen att gå ut en stund och ta del av naturen. 

Dominerande ämnen som lärarna arbetar med i utomhusundervisningen är 
matematik och naturkunskap. Hedberg (2004) anser att man genom 
utomhuspedagogik kan stärka inlärningen i alla ämnen. Ericsson (2002) är av 
samma åsikt men menar även att man genom utomhuspedagogiken inte behöver vara 
hänvisat till speciella ämnen. Utan att det endast är tänkandet som sätter gränser, att 
se verkligheten som ett läromedel. 

Några av deltagarna berättade att de en dag i veckan går ut med barnen i skogen och 
leker en lång stund utan avbrott. Grahn (2007) poängterar att barn behöver tid för 
sin lek i naturen där de får möjlighet att bearbeta sina känslor, undersöka naturen på 
sitt eget sätt samt att få tid för reflektion. Mårtensson (2004) lyfter i sin 
doktorsavhandling fram betydelsen av barnens lek, att de genom utomhuslek 
kommunicerar mer med kroppen än med ord. Att det är naturmiljön som formar 
leken och på så sätt blir leken mer rörlig och konkret. 
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5.2 Fördelar och möjligheter med utomhuspedagogik
Alla lärare är överrens om att det finns många fördelar med ett utomhuspedagogiskt 
arbetssätt. De anser att det är lättare att jobba praktisk då det är stora ytor, man får 
frisk luft samt att det är lätt att genomföra samarbetsövningar. En av deltagarna 
menar bl.a. att hon ser att de svaga barnen tar för sig mer utomhus och är mer aktiva. 
Hon för ett resonemang om att det kanske är för att man som lärare varierar sitt 
arbetssätt mer när man är utomhus. Vilket Dahlgren och Szczepanski (1997) styrker 
då de anser att lärandet utomhus är ett betydelsefullt villkor eftersom det sker i olika 
sammanhang och i olika situationer. En annan deltagare menar att de nya miljöerna 
och de nya inlärningssätten som barnen stöter på när de har utomhuslektioner bidrar 
till att ta fram nya kompetenser hos barnen som lärarna inte sett när de haft 
klassrumsundervisning. Ericsson (2002) anser att detta beror på att barnens tilltro 
till deras egna personliga förmåga stärks då känslan av att alla kan hitta sitt eget sätt 
att vara. En deltagare anser att barnen ska förstå varför de gör olika saker och att 
utomhuspedagogiken är ett utomordentligt tillvägagångssätt för att uppnå detta. 
Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att när man vistas i skog och mark kopplar 
man in alla sinnen och menar att ju fler sinnen som är inkopplade ju mer minns man. 
En deltagare var av samma åsikt då hon ansåg att det man lär sig med kroppen 
fastnar i huvudet. Ju fler sinnen som används desto bättre. Szczepanski (2007) 
menar att hela 85 % av vår kommunikation sker via lukt, smak, känsel och 
kroppsspråk och tar upp hur viktigt det är att koppla våra sinnen till andra metoder 
att lära, olika kommunikativa miljöer. Där närheten blir klassrum och även en del 
undervisningsmaterial finns på plats.

De flesta deltagarna var överens om att det är bra för hälsan att vara ute, att de 
märker stor skillnad i barnens ork när de är ute och har lektion samt att det är viktigt 
för barnen att komma bort från klassrummens höga ljudnivåer. Vilket även 
Szczepanski och Nelson (2003) styrker då de bevisar i sin undersökning att de elever 
och lärare som regelbundet undervisade utomhus har lägre stresshormoner än de 
som befinner sig inomhus. De har kommit fram till att utomhuspedagogiken blir en 
friskfaktor i skolornas arbetsmiljö. 

En stor fördel som kommit fram av breven är att genom utomhuspedagogik får alla 
elever chansen att visa sina kompetenser och på så sätt komplettera varandra, 
utveckla sin samarbetsträning genom att lösa uppgifter tillsammans. De märker stor 
positivitet hos eleverna när de inser att alla uppgifter inte behöver ha ett rätt svar 
eller endast en lösning. Skoglund (1995) lyfter även han fram fördelarna med 
utevistelsen då han menar att upplevelserna är äkta så lärandet går hand i hand med 
äventyret att vistas i naturen och att på så sätt blir lärandet förankrat. Något som de 
flesta lärare har skrivit i sina brev är att alla barn älskar att gå på utflykt till skogen 
där de ibland har fri lek men även uppstyrda lektioner, de tror att anledningen är att 
barnen idag inte vistas mycket i naturen, de har inte tillräckligt med kunskap om vad 
naturen har att erbjuda. Skoglund (1995) menar att i naturen får barnen vara med 
och se och uppleva de kretslopp som de själva är en del av och får då en djupare 
förståelse för det ekologiska tänkandet som skolan vill förmedla. 

De flesta av materialet man använder sig av inom utomhuspedagogik finns redan på 
plats menar Skoglund (1995). Många lärare håller med om den åsikten och utnyttjar 
naturens resurser till fullo.  En av deltagarna menar att det endast är fantasin och 
orken som begränsar vad man kan hitta på i uterummet.
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5.3 Nackdelar och svårigheter med utomhuspedagogik
De flesta lärare såg inga nackdelar med utomhuspedagogik, snarare svårigheter. Vårt 
resultat överensstämmer med Nyhus-Braute och Bangs (1997) erfarenheter där 
föräldrarna inte klär sina barn efter väder eller tror att barnen inte lär sig något 
genom utomhuspedagogiken. Föräldrarna anser att det bara är lek och att barnen 
inte kommer nå upp till de bestämda målen. Två av de medverkanden har gått så 
långt att de enbart använt sig av den traditionella undervisningen då den är lättare att 
försvara till kollegor och föräldrar. Ericsson (2004) anser att om detta problem 
uppstår med föräldrarna ska man som lärare stå upp för sin sak och inte ge upp, man 
ska berätta för föräldrarna vad, hur och varför man genomför utomhuspedagogiken 
så att de får mer kunskap om det. 

En av deltagarna använde sig av utomhuspedagogik idag men önskar att hon skulle få 
mer utbildning så tryggheten i vad man kan göra ute kommer till henne.  Strotz och 
Svenning (2004) menar att det är ett stort problem ute i skolorna idag då 
okunskapen är det största hindret, lärarna är helt enkelt rädda för de oförutsägbara. 
En annan av deltagarna beskriver i sitt brev att hon önskade få fortbildning i ämnet 
under några terminer men eftersom ingenting hände tog hon saken i egna händer och 
läser nu 20p utomhuspedagogik på distans. Vilket även återkopplar till vad Ericsson 
(2004) menar att om man som lärare tror på något ska man stå upp för sin sak och 
inte ge upp. 

Endast 3 av de deltagande lärarna såg nackdelar med utomhuspedagogiken och de 
var att om det är att det är kallt och dåligt väder ger det inte samma positiva 
upplevelser som vid fint väder.  Samt att en av lärarna tyckte det tog alldeles för lång 
tid att planera, administrera och genomföra, att man var tvungen att plocka bort 
något annat för att hinna med. Strotz och Svenning (2004) har samma åsikt då de 
anser att utomhuspedagogiken kräver mer planering än för lektioner inomhus. 
Vidare menar en av deltagarna att det svåraste med en utomhuslektion är att planera 
vilket material man ska ha med sig och även släpa med sig det till platsen. Vilket är 
tvärtemot vad Dahlgren och Szczepanski (1997) anser, att i uterummet finns det 
oändligt med material som passar alla åldrar, viktigt att se ur miljösynpunkt då det är 
en stor fördel att kunna återanvända studiematerialet om och om igen. En av 
deltagarna är av den åsikten att hon planerar endast de utomhuslektioner hon har ett 
mål med. Ska barnen träna samarbete eller socialt samspel behöver hon inte planera. 

5.4 Styrdokument
I Utbildningsdepartementets (2006) läroplan för grundskolan, Lpo94 är det lätt att 
koppla och motivera användandet av utomhuspedagogiken. Bland annat genom att 
eleverna ska skaffa sig en personlig hållning till miljöfrågor, känna skyldighet för den 
miljö de själva kan påverka, visa respekt och omsorg för närmiljön, känna till 
premisserna för en god miljö samt att de ska få en förståelse för den egna livsstilens 
innebörd för hälsa och miljö. 

I utomhuspedagogiken blir detta en naturlig del då man vistas i uterummet. En av 
deltagarna menar att genom utomhuspedagogiken får eleverna utveckla ett eget sätt 
att lära som efterfrågas i strävansmålen. En annan deltagare menar att då lärandet 
sker i en miljö där mycket av den kunskap som tillgodogörs är meningen att 
användas blir inlärningen naturlig och eleverna ”bildar sig för livet”. Som också det 
efterfrågas i målen att sträva mot.
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Många av deltagarna har idrottslektionerna förlagda utomhus under halva delen av 
året och även i kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2000) kan man finna 
kopplingar till användandet av utomhuspedagogik, då idrottsämnet starkt förenar till 
de kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. Genom 
att de vistas i skog och mark får de lärdomar, upplevelser och erfarenheter som kan 
stimulera ett fortsatt intresse. Samt att ämnet medverkar till att framkalla 
engagemang för betydelsen av att värna och sköta om vår natur och miljö.

6 Diskussion
Diskussionsdelen kommer att belysa undersökningens metod och resultatet av den i 
ett vidare sammanhang. Avslutningsvis diskuteras yrkesrelevans samt förslag till 
vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion
Som metod för att se inställningen till utomhuspedagogik hos ett antal lärare, finner 
vi att brevanlays är fördelaktigt. Att skriva ett öppet brev med inriktning på en viss 
frågeställning ger den berörda läraren utrymme att på sitt sätt utrycka sin inställning. 
Innehållet i de öppna breven kan dock skena iväg i fel riktning om läraren i fråga har 
förstått instruktionen på ett annat sätt än den var menad. Vi finner att de brev vi fått 
täcker den inställning som den skrivande läraren har. 

Vi är medvetna om att resultatet förmodligen skulle skilja sig åt om man tillfrågade 
en helt annan grupp lärare och framför allt om de kom från en annan del av landet. 
Lärarnas nationella ursprung och skolans tradition spelar även en stor roll för vilket 
resultat undersökningen får. Som metod passar dock brevanalysen de behov som vår 
undersökning har. Vi inser även att det resultat vi fått inte är landsomfattande eller 
kanske gällande för majoriteten av de lärare som arbetar i vår region. Vi var 
intresserade av att få en inblick i attityden hos de lärare som vi tillfrågade vilket vi 
anser att vi fick genom denna forskningsmetod. 

6.2 Resultatdiskusson
Vi håller med Brügge m.fl. när de påpekar att utomhuspedagogiken borde vara en 
naturlig del i all undervisning. Vi har fått uppfattning om att många av dem som 
deltagit i undersökningen bara ser positivt på utomhuspedagogik, men att några är 
låsta vid att de bara går ut när det står ”uteskola” på schemat. Lärarna som inte har 
utomhuspedagogik på schemat kommer inte alls ut ofta men vi frågar oss varför 
måste det vara schemalagt? Vi anser att utomhuspedagogik kan man ta till när som 
helst och i vilket ämne som helst men tror att det största hindret är lärarna själva. 
Rädslan för att bedriva utomhuspedagogik och tanken på att inte ha kontrollen på 
samma sätt som inne tar över. Samt att vi tror okunskapen om att bedriva 
undervisning utomhus har stor betydelse för att lärarna gärna stannar inne. Hur ska 
dessa lärare inspireras att bedriva mer spontan undervisning ute? Då menar vi inte 
spontan som att bara lägga ifrån sig böckerna och gå ut. Självklart ska lektionen vara 
planerad, men det behöver inte vara samma tid och dag varje gång. Det är förstås 
mycket bra att ha uteskola schemalagt en gång i veckan, men det känns som att det är 
för knutet till ett ämne i uterummet och många ämnen missas. De möjligheter som 
finns utnyttjas inte tillräckligt vid temaarbete om t.ex. Linné. Här skulle ämnen som 
svenska, matematik, geografi, historia, idrott m.m. kunna vävas in istället för som 
idag endast bara att rita och måla växter. Vi kan med glädje se ljusglimtar i vår 
undersökning då ett fåtal lärare spontant tar ut sina elever och både bedriver icke 
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styrd och styrd undervisning. Detta leder till att elevers intressen har tagits tillvara 
och sådana intressen som läraren missat fångas upp. 

Undersökningen visar att utomhuspedagogik bland de lärare som tillfrågats bedrivs 
på flera olika sätt. Spännvidden sträcker sig från ingenting alls till några gånger i 
veckan. Den visar alltifrån det extremt planerade till den näst intill obefintliga 
styrningen av lektion förekommer. Övervägande ämnen som förläggs till dessa 
lektioner är matematik och naturkunskap. En anledning till detta tror vi är att lärare 
som undervisar i dessa ämnen har fått tagit del av det utomhuspedagogiska 
tankesättet i sin utbildning. Vi vill dock lyfta fram att alla ämnen med lätthet kan 
flyttas ut.   

Resultatet visar att utomhuspedagogiken bidrar med mer konkret undervisning där 
exemplen i boken blir konkretiserade och genom detta lättförståliga. Även 
hälsoaspekten tas upp som en vinst i användandet av utomhuspedagogik då både 
barn och lärare blir piggare och har lättare att koncentrera sig. Vilket även 
Sczcepanski (2007) anser då han poängterar att kroppslig rörelse innebär förbättrad 
hälsa, vilket i sin tur leder till att lärandet ökar. Han drar starka paralleller mellan 
hälsa och lärande. För oss är detta självklart och i detta arbete har våra åsikter stärkts 
och vi frågar oss varför inte fler ser dessa paralleller och använder sig av 
utomhuspedagogik. En av lärarna svarade i sitt brev att hon vet vikten av 
utomhuspedagogiken då hon arbetat med det tidigare men att hon idag inte använder 
sig av det för att hennes kollega inte tror på det. Här anser vi att det är oerhört viktigt 
att hon gör sin röst hörd och inte ger med sig, hon måste stå på sig och övertyga sin 
kollega om vikten av användandet av utomhuspedagogik. En annan deltagare pekade 
på den mängd planering som krävs för att bedriva utomhuspedagogik. En tanke som 
föds av detta är att om utomhuspedagogikens vinster är så pass stora som både 
undersökningen och litteraturen visar borde det då inte kräva fler lektionstillfällen av 
traditionell klassrums undervisning för att uppnå samma lärande som vid ett mindre 
antal utomhuspedagogiska lektioner. Kontentan av detta är att det inte blir mer 
planering om vi ser till det totala lärandet. 

Möjligheterna med utomhuspedagogik som framkommit i både litteratur och reslutat 
är många. Något vi vill lyfta fram är att eleverna bland annat får visa sina 
kompetenser som de inte annars får i traditionell klassrumsundervisning, där endast 
ett fåtal kompetenser efterfrågas som exempelvis koncentration. Utomhus kan 
elevers problemlösnings förmåga utmanas på ett helt annat sätt och samarbete blir 
ofta ett måste. Detta är kompetenser som efterfrågas i både läroplanen och i det 
kommande arbetslivet. En tanke som har väckts under arbetets gång är att 
utomhuspedagogiken även berikar klassrumsundervisningen då reflektion och 
uppgifter plockas med fördel in i klassrummet. Vilket leder till att de elever som fått 
växa i sin roll utomhus även får fortsätta att växa inne i klassrumsmiljön. 

När lektioner förläggs till uterummet kan det ses som ett alternativt sätt att 
undervisa, i motsats till att ha lärandet i klassrummet. Det finns dock en risk för att 
läraren ändå vill ha gjort sidorna i läroboken för att känna att ett visst moment blivit 
till godosett. En av anledningarna till detta synsätt kan vara en brist i lärarens insikt i 
vad som utomhuspedagogiken verkligen innebär. Den gammalmodiga attityden att 
kunskap och lärande förvaltas mellan klassrummets väggar spökar hos många lärare 
och bottnar i en osäkerhet av att nå de mål som satts upp i de aktuella ämnena. 
Genom gammal vana och till viss del trygghet väljer många de traditionella lärande 
sätten. Szczepanski (2005) pekar på just detta att en osäkerhet och splittring 
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angående utomhuspedagogikens vinster, finns i många lärarlag och han frågar sig 
hur detta kan vara möjligt i dagens moderna skola. I undersökningens resultat fick vi 
fram att en stor anledning till varför utomhuspedagogik inte används eller används i 
liten skala, är just okunskap. En av lärarna i undersökningen har av eget intresse sökt 
sig till en distanskurs i utomhuspedagogik och vi kan se detta som ett problem då det 
innebär att endast eldsjälar fortbildar sig. Målet måste bli att få hela lärarkåren att 
involveras utomhuspedagogiken och att bli fortbildade inom denna för att alla elever 
ska ha samma möjligheter till utomhusvistelse. 

I vårt resultat visade det sig att de svaga barnen mer kommer till sin rätt och tar för 
sig genom utomhuspedagogiken. Kan det vara så att när man byter ut gruppens 
normala miljö bryter man även upp vissa sociala mönster som skapas och 
upprätthålls inom klassrummets fyra väggar? En annan positiv effekt kan vara att 
barnens mentala närvaro och fokus ökar då de befinner sig i en annorlunda och 
spännande miljö, som skiljer sig från vardagen i klassrummet. Detta resonemang 
bygger såklart på att utomhuspedagogik används som ett komplement till den 
ordinarie undervisningen, om utomhuspedagogiken tar överhand förloras sannolikt 
effekten av något annorlunda och spännande.  

En för oss stor överraskning som vi anser att resultatet visar är att om man har ett 
bestämt mål med undervisningen läser man på och samlar material. Bör det inte 
finnas ett mål med varje undervisningstillfälle? För oss är det navet för all planering, 
vad har vi för mål med den här lektionen? Hur kan vi motivera eleverna att nå detta 
mål?  Här kan vi förstå föräldrarnas tveksamhet till att barnen har uteskola. Det som 
måste göras av lärare är väl ändå att först och främst bestämma ett mål med 
lektionen och sedan som Ericsson (2004) menar, att tala om för föräldrarna vad som 
ska göra, hur det ska göras och varför det görs. På så vis blir även föräldrarna 
medvetna, får kunskap och kan bli delaktiga i vad barnen gör vid dessa utevistelser. 
För vi antar att det är till stor del okunskapen hos föräldrarna som är den största 
orsaken till mångas tveksamma inställning. Låt föräldrarna ta del av vad barnen gör 
vid uteskolan, dokumentera och ha öppet hus eller bjud in föräldrarna till att följa 
med på en lektion ute i naturen, vilket även gäller för lärarkollegor. 

Det är sannolikt så att barn generellt vistas mindre i naturen idag en för tio eller tjugo 
år sedan. Kan det vara att dagens stressiga samhälle sätter stopp för naturupplevelser 
mellan barn och föräldrar? Numera har barnen inte bara en aktivitet som ska skjutsas 
och hämtas till, det är oftast minst två så efter förskola och skola är det träning som 
gäller och på helgerna är det matcher, uppvisningar eller annat evenemang med 
föreningen. Samtidigt ser man ett uppsving av användandet av utomhuspedagogik. 
Det känns naturligt att vi i en tid när vi inte alltid har tid och utrymme att vistas i och 
vara ute i naturen också dras till och intresserar oss för att låta våra barn ta del av 
utomhuspedagogik. De svårigheter som kan uppkomma vid lektioner som förläggs 
utomhus, kan i ganska många fall härledas till att vara av praktisk natur. Elever 
kommer i vissa fall med kläder som inte direkt passar de förhållanden som råder. Att 
få föräldrar att förstå vilka vinster i barnens lärande som utomhuspedagogik är ett 
annat hinder. Dessa omständigheter är dock inte oövervinneliga utan kan med 
ganska enkla medel övervinnas. Det som kan vara förvånande är att föräldrars 
inställning framstår som något misstänksam. Vi tror att det bottnar i att många 
tänker sig skolan som den var när de själva satt i skolbänken och gick igenom 
läroböckerna blad för blad, förändring kan upplevas som hotfull och märklig. 
Återigen är det viktigt att informera om varför olika moment används i 
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undervisningen och försöka stå på sig och övertyga de som tvivlar. Detta gäller alla 
ämnen i den moderna skolan och inte bara utomhus förlagda aktiviteter.

Vi vill även lyfta fram det naturliga i att bedriva utomhuspedagogik. Fram till det att 
barn börjar skolan sker deras lärande nästintill uteslutande genom leken. Leken och 
utomhuspedagogiken har samma fördelar nämligen att de fångar upp de enskilda 
individernas kompetenser och lusten att utveckla nya kompetenser. Mårtensson 
(2004) framhäver lekens utveckling av den icke verbala kommunikationen och 
utvecklande av den samma. Vi vill ställa denna typ av lärande i kontrast till det 
konstlade lärandet som först lärs in när barnet börjat skolan. Klassrumsundervisning 
har självklart sina fördelar och vi vill ha en sund blandning av både traditionell 
klassrumsundervisning och utomhuspedagogik. Både undervisningsformerna ger 
fördelar åt varandra som skapar en atmosfär som är till för alla.   

Vi avrundar diskussionen med att framhålla vårt syfte och våra forskningsfrågor, 
vilka vi anser att både litteraturen och våra brev har tagit upp och vi kunnat komma 
fram till detta resultat. Vårt syfte var att beskriva och analysera hur lärare idag 
använder sig av utomhuspedagogik samt hur deras inställning är till att bedriva den. 
Genom våra öppna brev har vi fått nästintill genomgående svar att alla har en positiv 
inställning till bedrivandet av utomhuspedagogik. Dock är det inte alla som använder 
sig av det på grund av olika skäl, vi anser att bara kunskapen och viljan finns i 
människan är det inte helt omöjligt att plocka fram det. Det gäller bara att det 
kommer någon mer som brinner för det och verkligen vill använda sig av 
utomhuspedagogik för att dessa människor ska börja arbeta med det igen. Vad gäller 
våra forskningsfrågor där vi frågar efter fördelar och möjligheter samt nackdelar och 
svårigheter med utomhuspedagogiken står både litteratur och våra brevskrivare 
övervägande på fördelar och möjligheter sidan då alla anser att det bidrar med 
otroligt mycket. Det är ett praktiskt arbetssätt i en ny och spännande miljö som 
skapar många nya kunskaper, erfarenheter och även ur hälsosynpunkt är det en bra 
pedagogik. Det var inte många av brevskrivarna som hade något negativt att säga mer 
än att det fanns några svårigheter med detta undervisningssätt, vilket vi tidigare 
nämnt är av praktiskt natur. 

6.3 Yrkesrelevans
För oss har arbetet med denna uppsats framför allt lett till att få upp ögonen för våra 
egna attityder och andra lärares inställning till utomhuspedagogik. Genom den 
undersökning vi genomfört har vi lärt oss att se på undervisning och lärande ur flera 
perspektiv. Undersökningen i sin helhet visar att vi som eldsjälar har ett hårt arbete 
framför oss att engagera hela lärarkåren på de skolor där vi kommer att arbeta i 
framtiden. 

I ett mer praktiskt perspektiv har uppsatsarbetet lett till att vi inser att 
utomhuspedagogik kan bedrivas både på ett avslappnat sätt och på ett mer upp styrt 
sätt, vilket vi anser är viktigt att vi som lärare tagit del av.

6.4 Vidare forskning
Under arbetet med uppsatsen har vi stöt på frågeställningar som ligger utanför 
arbetes ramar men som vi anser skulle kunna vara intressanta att forska vidare på.

Då vi idag kan se ett uppsving i användandet av utomhuspedagogik och även 
litteratur som behandlar detta funderar vi på om det får följder i den framtida skolan. 
Då många av dagens nyexaminerade lärare har utomhuspedagogik i sin utbildning 
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ställer vi oss frågan: Hur ser kommande lärares användning av utomhuspedagogik 
ut? Kommer utomhuspedagogik att bli en obligatorisk del av undervisningen?

Den största delen av den forskning som vi stött på under vårt arbete behandlar 
lärares användande av utomhuspedagogik. Vi saknar ett elevperspektiv i ämnet.
Hur ställer sig eleverna till utomhuspedagogik?

Samhället strävar för att få en skola för alla. Vi frågar oss hur en skola med 
exempelvis rullstolsbundna barn ska anpassa utomhuspedagogiken så att alla blir 
delaktiga.

6.5 Slutord
En av deltagarna i undersökningen skrev i sitt brev en sådan utförlig och 
övergripande förklaring hur lärare ska arbeta med utomhuspedagogik, vilket gjorde 
att vi valt att både citera och använda det som slutord:

”För att det ska bli bra måste man som alltid, ha gjort klart för sig själv vad det 
är man vill uppnå, vad man vill att barnen ska träna på och utifrån det 
planera in hur det ska genomföras och så försöka förmedla till barnen vad 
övningarna är bra för, vad kan man lära sig av det här osv.  Som lärare måste 
man jobba bort tron på att det bara är fri lek som gäller ute och så får man 
kämpa med föreställningen om att alltid ha med sig sött fika vid utevistelse”. 
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BILAGA 1 - Missivbrev

Hej!

Vi heter Sara Pfeiffer och Karl-Johan Kleinferchner. Vi läser vår sista termin på 
lärarutbildningen vid Mälardalens Högskola. Under den här terminen skriver vi vårt 
examensarbete som handlar om utomhuspedagogik. Syftet med arbetet är att se 
lärares inställning till att bedriva undervisning utomhus samt hur de själva nyttjar 
uterummet i sin undervisning. 

Vi har utformat en mall till öppna brev där vi vill få fram lärares inställning till 
utomhuspedagogik. 

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och den som deltar kan när som helst 
avbryta sitt deltagande. Informationen vi samlar in kommer behandlas konfidentiellt, 
materialet kommer endast att ses av oss och vår handledare Anette Sandberg. 
(anette.sandberg@mdh.se)

Om ni inte önskar delta i undersökningen ber vi Er att meddela oss så snart som 
möjligt. 

Tack på förhand!

Sara Pfeiffer 073-XXX XX XX, spr05001@student.mdh.se

Karl-Johan Kleinferchner 070-XXX XX XX, kkr04001@student.mdh.se 

mailto:kkr04001@student.mdh.se
mailto:spr05001@student.mdh.se
mailto:anette.sandberg@mdh.se
http://www.vr.se/
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BILAGA 2 – Öppet brev

Brevet vi vill att du skriver ska behandla:

Vem är du? (kön, ålder)

Arbetssituation (utbildning, antal år i yrket, vilken typ av grupp/klass du arbetar i, 
etc.)

Hur arbetar du med uterummet idag?

Vad anser du om att arbeta utomhus (med barnen), fördelar och möjligheter 
respektive nackdelar och svårigheter?

Hur bedömer du att utomhuspedagogiken gynnar den traditionella undervisningen?

Berätta hur du uppfattar inhämtandet av kunskap hos barnen genom 
utomhuspedagogiken?

Egna åsikter och tankar om utomhuspedagogik. 

Formulera brevet så som du känner att det passar just dig. Vi tar tacksamt emot egna 
åsikter, tankar och infallsvinklar.
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